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Taller de Projectes Expositius  
Museografía, desenvolupament expositiu i sinergies d’experimentació 

 
 
Professora: Diana Guijarro 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

La complexitat d’un procés expositiu, per a ser dut a terme, necessita de l’existència d’una xarxa de professionals que es 
complementen a l’hora de dissenyar i projectar la idoneïtat de la idea, per això es fa obligat el maneig de codis i registres 
que permeten l’ús d’una metodologia que dinamitze i facilite les pràctiques professionals.  

El plantejament d’aquest taller persegueix un acostament de l’interessat, des d’allò més general al més particular, al 
context museogràfic amb les derivacions i les particularitats que té, com també a la matèria expositiva aplicada i a 
l’organització projectual. D’aquesta forma establirem les bases i els passos per a l’elaboració d’un projecte expositiu des 
d’una pràctica actual i real. 

OBJECTIUS 

-Acostar el procés d’elaboració expositiva en tota la seua complexitat  

-Establir una metodologia de treball lligada a una bona pràctica professional 

-Atendre els diversos paràmetres que s’interrelacionen (crítics- teòrics- pràctics) per al correcte desenvolupament 
conceptual d’aquests 

-Transmetre la necessitat d’una xarxa de professionals com a base per a dissenyar i projectar d’una manera efectiva 

-Reforçar el diàleg entre obres - discurs i la utilització del vehicle transmissor del comissari  

-Potenciar el missatge artístic del creador a través de la utilització de metallenguatges 

  

PROGRAMA 

1 CONCEPTE I TIPOLOGIES D’EXPOSICIÓ 

-Concepte de museologia i procediments museogràfics 
-Tipus d’exposicions i les característiques d’aquestes. 
- L’espai expositiu 
- Projecció, concepte i idea 

 

2 EL PROJECTE EXPOSITIU. FASE CONCEPTUAL. LABOR CURATÒRIA 

- Implicació i paper del comissari: àmbit de responsabilitat davant del projecte artístic 
- Relació entre objecte i subjecte; relació entre objecte artístic i creador (creació, coherència, estratègies de seducció) 
- Subversió de formats i protocols 



                                                 
 Tallers del segon quadrimestre. Curs 2015-20016 

 

2 

 

 

3 ORGANITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ TEMPORAL. ASPECTES TÈCNICS 

- Criteris que cal tenir en compte en el plantejament expositiu: 
• selecció d’obres 
• espai i dimensions 
• circulació i dimensió humana 
• ordenació dels objectes 
• accessibilitat 
• il·luminació i sistemes 
• instal·lació i muntatge (mounting, sistemes d’ancoratge, normalització, protocols) 

4 CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. SEGUR I TRANSPORT 

- El segur i salvaguarda. 
- Condicions de préstec d’obres d’art en relació a exposicions temporals. 
- Transport de béns culturals. 
- Embalatge i manipulació; eines, materials, protocol i manipulació. 

5 MUSEOGRAFIA. EL MUNTATGE I LA INSTAL·LACIÓ DE LES OBRES 

- Condicionament de l’espai expositiu. 
- Recepció de les obres; informe de conservació. 
- La instal·lació i la manipulació de les obres 
 

 6 LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA. MESURES DE SEGURETAT 

- Concepte. 
- Problemes comuns pel que fa a la conservació d’obres d’art en sala. 
- Anàlisi dels diferents casos i prevenció. 
- El control dels factors ambientals (temperatura, humitat i il·luminació). 
- La seguretat d’objectes i públic. Vigilància i protecció 

 

7 COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

- Elements de difusió d’una exposició temporal; accessibilitat interpretativa. 
- Ús dels diversos canals comunicatius (experiència online i offline). 
- El dossier de premsa, networking, mailing, xarxes socials, cartelleria. La inauguració i l’organització. 
- Activitats didàctiques i culturals en el desenvolupament del programa expositiu. 

  

 

METODOLOGIA 
 
Aquest curs-taller s’estructura en diverses parts que combinen la part teòrica i la pràctica dels coneixements adquirits, 
aplicats d’una forma gradual i lineal.  
Una primera part del taller consistirà en l’aprofundiment d’aspectes teòrics relacionats amb el projecte expositiu, com 
també en els passos lògics i aspectes que cal tenir en compte per a la realització correcta d’aquests. 
La segona part combinarà els coneixements teòrics amb una part pràctica a manera d’exercici projectual. 
Es treballarà un tema relacionat amb les manifestacions artístiques contemporànies (el concepte de l’exposició) sobre el 
qual hauran de desenvolupar una idea i un guió expositiu.  
En aquest exercici es treballarà l’adaptació a un espai físic i la difusió d’aquest. 
Per a fer aquest exercici pràctic es proporcionarà a l’alumnat un guió pautat en el qual s’establirà uns punts que cal 
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desenvolupar. Aquesta pràctica ocuparà les últimes sessions. 

 

AVALUACIÓ 
 
Assistència  mínima de el  80% del total d’hores 
S’avaluarà l’exercici final-pràctic fet per l’alumnat com a exemple d’elaboració d’un projecte expositiu i l’aplicació d’aquest 
dels coneixements adquirits. 

 

DIRIGIT A   
 
Estudiants, gestors culturals i artistes, com també individus en període de formació i interessats en l’àmbit artístic i 
museogràfic. 
 

 

 

 

PERIODITZACIÓ 

 
 

- Del 12 d’abril al 12 de maig del 2016 
- De dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h 
- 10 sessions 
- 30 hores –3 Crèdits CECLEC-ECTS 
- 30 hores HISSE 

 
 

 Abril: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 
 Maig: 3, 5, 10 i 12 

 

 
LLOC: Sala Mario Benedetti (edifici C de Filosofia i Lletres) 
             5, 10 i 12 de maig, Aula Àgora (MUA)  

 

       


